
SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

TRIVATAL Vertraging 50

HERBERG: Piribedil

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TRIVATAL Retard 50, gecoate tabletten met aanhoudende afgifte

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

piribedil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg

Hulpstoffen: qsf één tablet

FARMACEUTISCHE VORM

Omhulde tabletten met aanhoudende afgifte.

THERAPEUTISCHE INDICATIES

Aanvullende symptomatische behandeling van chronische pathologische cognitieve en neurosensorische stoornissen bij oudere 
personen (exclusief de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie).

Aanvullende behandeling van claudicatio intermittens bij chronische vernietigende arteriopathieën van de onderste ledematen (in 
stadium 2).
NB : deze indicatie is gebaseerd op studies ter verbetering van de beloopbare afstand.

Voorgesteld in ischemische symptomen in de oogheelkunde.

Behandeling van de ziekte van Parkinson:
- ofwel als monotherapie (behandeling van vormen met overheersende tremor),
- of in combinatie met dopatherapie vanaf het begin, of secundair, met name in vormen met tremor.

DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING

mondelinge route

Voor alle indicaties, behalve voor de behandeling van de ziekte van Parkinson: 1 tablet per dag in te nemen aan het einde 
van de hoofdmaaltijd, of zelfs 2 tabletten per dag in ernstigere gevallen in 2 toedieningen aan het einde van de 2 
hoofdmaaltijden.
De tabletten moeten aan het einde van de maaltijd worden ingeslikt met een half glas water, zonder te kauwen.

Behandeling van de ziekte van Parkinson:
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- als monotherapie: 150 mg tot 250 mg, dwz 3 tot 5 tabletten per dag, te verdelen over 3 tot 5 toedieningen per dag.

- als aanvulling op dopatherapie: 80 tot 140 mg (ongeveer 20 mg piribedil per 100 mg L. 
Dopa). Gezien de dosisverdeling is de tablet met 20 mg piribedil geschikter.

De tabletten moeten aan het einde van de maaltijd worden ingeslikt met een half glas water, zonder te kauwen. 
Deze doses moeten geleidelijk worden bereikt: elke drie dagen met één tablet verhogen.

CONTRA-INDICATIES

Dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd in de volgende situaties:
- overgevoeligheid voor piribedil,
- cardiovasculaire shock,
- acute fase van een hartinfarct,
- in associatie met:
• anti-emetische neuroleptica (zie Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties).
• antipsychotische neuroleptica (uitgezonderd clozapine) (behalve in het geval van parkinsonpatiënten) (zie Interacties 

met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties).

WAARSCHUWINGEN EN SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

Slaperigheid en plotselinge slaapaanvallen zijn gemeld tijdens de behandeling met piribedil, vooral bij 
patiënten met de ziekte van Parkinson.
Plotseling in slaap vallen tijdens dagelijkse activiteiten, in bepaalde gevallen zonder prodroma, is zeer zelden gemeld. Patiënten moeten 

worden geïnformeerd over de mogelijkheid dat deze effecten optreden en moeten worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij het besturen 

van een auto of het bedienen van machines tijdens de behandeling met piribedil. Patiënten die slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen 

hebben vertoond, mogen geen voertuigen besturen of machines bedienen. Een verlaging van de doses of stopzetting van de behandeling 

kan worden overwogen.

Vanwege de aanwezigheid van sucrose is dit geneesmiddel gecontra-indiceerd in geval van fructose-intolerantie, glucose- 
of galactosemalabsorptie of sucrase-isomaltase-deficiëntie.

Gevallen van pathologisch gokken (compulsief gokken), hyperseksualiteit en verhoogd libido zijn gemeld bij 
patiënten met de ziekte van Parkinson die werden behandeld met dopamine-agonisten, en in het bijzonder met 
Trivastal. Deze gevallen zijn voornamelijk waargenomen bij patiënten die hoge doses kregen en waren over het 
algemeen reversibel na verlaging van de dosering of stopzetting van de behandeling met dopamine-agonisten (zie 
rubriek 4.8).

INTERACTIES MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN ANDERE VORMEN VAN INTERACTIES

Gecontra-indiceerde associaties :

+ Antipsychotische neuroleptica (exclusief clozapine) (bij niet-parkinsonpatiënten) Wederzijds antagonisme 
tussen dopaminerge agonist en neuroleptica. In geval van extrapiramidaal syndroom geïnduceerd door 
neuroleptica, mogen patiënten niet worden behandeld met een dopaminerge agonist maar met een 
anticholinergicum.

+ Anti-emetische neuroleptica
Wederzijds antagonisme tussen dopaminerge agonist en neuroleptica. Gebruik een anti-emeticum 
zonder extrapiramidale effecten.
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Af te raden vereniging :

+ Antipsychotische neuroleptica (exclusief clozapine) (bij parkinsonpatiënten)
Wederzijds antagonisme tussen dopaminerge agonist en neuroleptica. De dopaminerge agonist kan psychotische 
stoornissen veroorzaken of verergeren. Als een neuroleptische behandeling nodig is bij patiënten met de ziekte van 
Parkinson die worden behandeld met dopaminerge agonisten, moet deze laatste geleidelijk worden afgebouwd totdat de 
dopaminerge medicatie volledig wordt stopgezet (een plotselinge stopzetting van de dopaminerge medicatie stelt het 
risico van "maligne neurolepticasyndroom" bloot).

ZWANGERSCHAP EN LACTATIE

Dit geneesmiddel is beperkt tot oudere personen, voor wie het risico op zwangerschap niet bestaat.
Bij gebrek aan relevante gegevens wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens zwangerschap of borstvoeding niet 
aanbevolen.

EFFECT OP HET VERMOGEN OM MACHINES TE RIJDEN EN TE GEBRUIKEN

Patiënten die met piribedil worden behandeld en die slaperigheid en/of plotselinge slaapaanvallen vertonen, moeten worden verteld geen 

voertuigen te besturen of een activiteit uit te voeren waarbij een verandering van alertheid hen of andere personen zou kunnen blootstellen 

aan een risico op een ernstig ongeval of overlijden (bijvoorbeeld het gebruik van machines) tot de verdwijning

van dergelijke effecten (zie waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik)

ONGEWENSTE EFFECTEN

De volgende symptomen kunnen optreden:

• Lichte spijsverteringsstoornissen (misselijkheid, braken, winderigheid), die met name kunnen verdwijnen door de 
individuele dosering aan te passen.

• Bij behandeling met piribedil is slaperigheid gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn overmatige 
slaperigheid overdag en plotseling optreden van slaapaanvallen gemeld.

• Meer zelden zijn psychische stoornissen zoals verwardheid of opwinding waargenomen, die 
verdwijnen wanneer de behandeling wordt stopgezet.

• Uitzonderlijk, stoornissen in de bloeddruk (orthostatische hypotensie) of 
bloeddrukinstabiliteit.

• Door de aanwezigheid van Cochenille rood, risico op allergische reacties.

Gevallen van pathologisch gokken (compulsief gokken), hyperseksualiteit en verhoogd libido zijn 
gemeld sinds de introductie van piribedil (zie rubriek 4.4).

OVERDOSERING

Gezien het emetische effect van piribedil bij zeer hoge doses, is overdosering onwaarschijnlijk met de tabletvorm. De 
tekenen van overdosering zijn:
- bloeddrukinstabiliteit (arteriële hypertensie of hypotensie),
- spijsverteringssymptomen (misselijkheid, braken).

Deze symptomen verdwijnen bij stopzetting van de toediening en bij symptomatische behandeling.
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FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische klasse: DOPAMINERGISCHE AGONISTEN, ATC-code: N04BC08

Piribedil: dopaminerge agonist (stimuleert de dopaminereceptoren en de cerebrale dopaminerge 
routes).

Bij mensen is het werkingsmechanisme aangetoond door klinische farmacologische studies:
- stimulatie van corticale elektrogenese van het "dopaminerge" type zowel tijdens het wakker zijn als tijdens de slaap,
- klinische activiteit op de verschillende functies die door dopamine worden gecontroleerd, waarbij deze activiteit wordt 

aangetoond met behulp van gedrags- of psychometrische schalen.

Bovendien leidt piribedil tot een toename van de femorale bloedstroom (het bestaan   van dopaminerge 
receptoren in het femorale vaatbed verklaart de werking van piribedil op de perifere circulatie).

Farmacokinetische eigenschappen 
Piribedil wordt snel geabsorbeerd.
De maximale concentratie wordt één uur na orale toediening van piribedil bereikt.
De plasma-eliminatie is bifasisch en bestaat uit een eerste fase die wordt gekenmerkt door een halfwaardetijd van 1,7 uur en een tweede, 

langzamere fase die wordt gekenmerkt door een halfwaardetijd van 6,9 uur.

Het metabolisme van piribedil is intens, met twee hoofdmetabolieten: (een gehydroxyleerd derivaat en 
een dihydroxyderivaat).
Piribedil wordt hoofdzakelijk in de urine uitgescheiden: 68% van het geabsorbeerde piribedil wordt via de nieren uitgescheiden in 
de vorm van metabolieten en 25% wordt uitgescheiden in de gal.

De tablet die 50 mg piribedil met aanhoudende afgifte bevat, maakt in vivo geleidelijke absorptie en afgifte van het actieve 
ingrediënt mogelijk.
De kinetische onderzoeken die bij mensen zijn uitgevoerd, laten een uitbreiding van de therapeutische dekking zien die elke periode van 24 

uur overschrijdt.

De uitscheiding via de urine is ongeveer 50% op het 24e uur en is totaal op het 48e uur.
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